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Onderwerp: Dierenopvang de raad van de gemeente Schagen bijeen op 15 februari 2022;

Constaterende dat:
* De opvang en vervoer van zwerfdieren een wettelijke taak van gemeenten is;
» De raad een memo ontving met de aankondiging dat met zeven gemeenten een 

aanbesteding wordt uitgezet;
« In de memo van 14 december staat dat Stichting Dierentehuis - gevestigd in Purmerend - per 

1 januari 2022 de dienstverlener wordt;
* De dierenopvang 't Schuthok in Den Helder door de rechter is uitgesloten van de 

dierenopvang voor o.a. Schagen.

Overwegende dat:
« Al lange tijd onderhandeld wordt over een nieuw regionaal dierenopvangcentrum;
* De dierenopvang van de Dierenbescherming in Alkmaar gesloten is wegens de slechte staat 

van het onderkomen;
* Deze dierenopvang tíjdelijk werd ondergebracht in Purmerend;
» De overgebleven opvang in Tuitjenhorn per 1 januari ook gesloten is;
» De Dierenbescherming uitgaat van het realiseren van nieuwbouw;
» Een dierenopvang voor de inwoners van Schagen goed bereikbaar moet zijn;
» Een toegankelijke opvang, dichtbij, het 'dumpen’ van dieren helpt te voorkomen.

Verzoekt het college:
1. Ervoor te zorgen dat in 2022 wordt begonnen met de realisatie van een nieuwe regionale 

dierenopvang op aanvaardbare afstand voor inwoners van Schagen;
2. In de kadernota en de begroting 2023 een voldoende groot bedrag op te nemen voor de 

dierenopvang om aan de wettelijke verplichting te voldoen;
3. In de eerste tussenrapportage 2022 een bedrag op te nemen voor de lasten van 2022;
4. De gemeenteraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen;
5. Duidelijk naar inwoners te communiceren wat het dichtstbijzijnde asiel is waar zij na 

1 januari 2022 terecht kunnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Wens4U,

Merieke Bredewold
Fractievoorzitter.
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